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tankar i coronatid

Överlevarens skuld?
Nu har jag haft covid-19. Jag har valt att berätta 
om det trots att det är mycket hysch hysch om 
det. Missförstå mig inte, man pratar om corona 
hela tiden, hur många som smittas, vilket vaccin 
som är bra, den nya indiska varianten... 

folkhälsomyndighetens presskonferens är vi många 
som har följt, jag tror inte jag har missat ett enda 
program. Naturligtvis har jag tittat mycket på 
tolken till höger och kan numera tecknen för 
corona och Anders Tegnell.

vad jag menar är att det varit känsligt att tala om 
att man har haft covid-19, jag tror inte det är 
många som sagt det till mig. Själv är jag en öppen 
person, och vill berätta det jag varit med om. Och 
det har inte riktigt gått. Någon gång har jag börjat 
men snabbt blivit nedtystad. Och jag förstår, det 
är inte självklart att man berättar, folk har gått 
bort så det är verkligen känsligt.

häromdagen berättade jag för en hörande vän om 
mina upplevelser, feber två veckor, hosta, tappat 
luktsinne, ringde 112 när jag inte andats så bra en 
natt, men behövde inte åka in till sjukhus. Ja, ni 
känner säkert igen symptomen. Och så sa jag till 
min vän att det var lite känsligt. Den här vännen 
hade själv haft det och nickade ivrigt hela tiden, 
hon förstod precis.

jag har sedan tänkt vidare, kanske är det ”över-
levarens skuld” vi känner? Första gången jag 
hörde talas om ”överlevarens skuld” var efter 
Estoniakatastrofen. Då upptäckte man att många 
av dem som överlevt kände skuld: ”Varför har jag 
överlevt när andra har dött?” Det talades också 
om överlevarens skuld i samband med världskri-
gen. Kanske är det något liknande vi känner? 

i svenska kyrkan finns utbildad personal som lyss-
nar och ger stöd och råd. Du kan få hjälp med allt 
från sorg till relationsproblem eller söka ekono-
miskt stöd. I coronatider är det kanske extra 
viktigt att ha någon att samtala med.
text: beata sandell foto: magnus aronson / ikon

Vi ber: 

Vi som har överlevt Covid-19 
vill tacka dig Gud. 

  
Vi ber för dem som är sjuka eller  

fortfarande har symptom.  
 

Vi ber för dem som sörjer  
nära och kära som gått bort.  

 
Vi ber för alla andra som blivit berörda, 

för sjukvård, hemtjänst, äldrevård,  
skola och många flera.   

 
Amen.
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iewg

nästa nummer: manusstopp 16/8 2021  
Nr 4 utkommer i mitten av september 
Material skickas till:  
handerikyrkan@svenskakyrkan.se

har du flyttat?
Kom ihåg att meddela din nya adress, så 
du inte missar något nummer av Händer i 
kyrkan! handerikyrkan@svenskakyrkan.se

händer i kyrkan utges av samtliga svenska kyrkans 13 stifts teckenspråkiga arbete
Ansvarig utgivare: Anders Leitzinger  anders.leitzinger@svenskakyrkan.se
Omslagsbild: Johannes Frandsen / Ikon
Bibeltexter ur Bibel 2000. © Svenska Bibelsällskapet

Vi ser framåt
sedan mars 2020 har inte världen varit sig lik. 
Gudstjänster och träffar i kyrkan har ställts in, 
flyttat utomhus eller digitaliserats. Vi har inte 
kunnat vara nära varandra på grund av pande-
min. Nu börjar vi se ljuset i tunneln även om vi 
fortfarande ska umgås med avstånd till varandra.  
 
alla ser vi fram emot hösten då vi kan träffas mer, 
fira gudstjänst, samtala över en kopp kaffe utan 
att känna oss rädda. Nu tänker vi Sverige men vi 
ska lyfta blicken och tänka internationellt. 
 
organisationen iewg- International Ecumenical 
working Group for Deaf Ministry. Fritt översatt 
–” Internationella arbetsgruppen för kyrka bland 
döva”, bildades runt 1950 och har sedan dess 
anordnat konferenser med utbyte och utbildning 
av kyrklig personal. Under senare år har även 

ideellt engagerade i Svenska 
kyrkan kunnat delta.  
 
det är värdefullt för både anställda och ideella 
att tillsammans få delta i en konferens. Senaste 
konferensen gick av stapeln i Niederhausen nära 
Frankfurt i Tyskland. Det som ger konferenserna 
en styrka är att föreläsarna själva är döva och att 
numera är majoriteten av deltagarna döva.  
 
organisationen har en positiv utveckling och nu ser 
många fram emot nästa konferens. Pandemin har 
varit en stor pinne i hjulet men den ska bli tunn 
som en blompinne och till slut gå av, bara hjulet 
börjar rulla. Nu hoppas vi att nästa konferens, ska 
kunna genomföras hösten 2023. Staden är ännu 
inte bestämd, men värdlandet blir Storbritannien. 
text: barbro lilja brattgård foto: privat

Personer från norska dövkyrkan leder mässan vid en gudstjänst på senaste IEWG-konferensen.
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teckenspråkets dag

Uppsala
Under en hel vecka uppmärksammades tecken-
språket på olika sätt i kyrkan i Uppsala. En del 
information vände sig till hörande, bland annat en 
utställning om teckenspråket, babytecken på en av 
kyrkans öppna förskola och QR-koder utomhus 
runtom kyrkan som visade enkla tecken för alla 
som gick förbi.  

En del av verksamheten vände sig direkt till teck-
enspråksbärarna genom en extra lång gemen-
skapsträff utanför Tunabergskyrkan, så att alla 
skulle kunna komma och gå under eftermiddagen, 
samtidigt som vi höll på åttapersoners regeln. Vi 
åt tårta och solen lyste skönt för oss alla. Och så 
fick man ta med sig en liten presentpåse hem.
Alla veckans gudstjänster på Zoom var på 

Gävle
Vi längtar tills vi kan ha fysiska träffar igen, men 
gladdes åt den här möjligheten att träffas på coro-
nasäkert avstånd på teckenspråkets dag. Vi träffa-
des på Öppet hus i Mariakyrkan i Gävle. Kyrkan 
var pyntad med turkosa ballonger, både i entrén 
och i kyrksalen.

Camilla ”Cim” Eklöv, född döv och uppvux-
en i Gävle, visade 24 tavlor i utställningen 
”Teckenspråk är viktigt".

Ellen Weiss har gjort en fin jubileumsteckning 
som såldes för 40 kronor för att stödja Dövas 
Afrikamission. Vill du köpa en teckning och 
vara med och skänka pengar till DAM, kontakta 
Ing-Marie Lundberg. 

Malva och Wilma, två tjejer i kyrkans verksamhet, 
hade bakat supergoda handformade kakor till 
fikat.

Den som ville kunde gå en tipspromenad utomhus 
och klura på 14 tipsfrågor. Vi höll en minnesstund 
för vår vän Annica Sahlén Torslund och tände ljus 

i bön för henne och oss själva. 
Vi tackar Gud för teckenspråket! Vi ber om kraft 
att fortsätta kämpa för att det mer och mer blir en 
självklarhet i kyrkan och i övriga samhället. 
text och foto: ing-marie lundberg 

Teckenspråkets dag 40 år  
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teckenspråkets dag 

teckenspråk och taltolkades till hörande. 
Men höjdpunkten var då vår biskop, Karin 
Johannesson, bad en bön på teckenspråk på 
självaste 14 maj. Det kändes fint att hon både 
uppmärksammade teckenspråket och dessutom 
ville be på teckenspråk utan tolk. Hon gjorde det 
strålande bra och tydligt.

Temat 40-års firande fortsatte även till den sista 
gemenskapsträffen. Då blev det en tipspromenad 
som enbart handlade om år 1981.  Vem var stats-
ministern år 1981? Hur mycket kostade 1 liter 
mjölk 1981? Svårt men roligt och vi alla blev mer 
allmänbildade om året 1981. 
text och foto: kristina åkerman

Karlstad
Teckenspråkets dag i Karlstad uppmärksamma-
des på olika sätt. Vi var med i lokaltidningen och 
hade aktiviteter i domkyrkan under hela veckan 
10-16 maj. Man kunde bland annat gå tipspro-
menad eller skattjakt. För den som inte kunde 
teckenspråk kunde man lära sig fem tecken på 
fem minuter och lära sig teckna sitt namn. På 
fredagen sändes en gudstjänst som vi spelat in i 
Karlstads domkyrka. Den finns att se på http://
www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/teckensprak   
Medverkade gjorde Anna Eriksson, Björn 
Israelsson, Elise Nygren, Kerstin Almegård och 
Emmy Lindgren. Gudstjänsten sändes klockan 
11.00 på fredagen. 

Klockan 12.00 samlades vi på Stora torget i 
Karlstad med stor distans till varandra och 
uppmärksammade omvärlden om teckenspråkets 
dag. Dövföreningens ordförande Björn Israelsson 
höll tal. Efter träffen på torget gick några av oss 
och åt lunch. Senare på eftermiddagen blev Björn 
och Emmy intervjuade i direktsänd radio av 
Sonya i P4 Värmland. Det var spännande och 
roligt!  Vi hoppas att vi kan fira mer nästa år! 
text: emmy lindgren foto: privat

Västerås stift  
gjorde en film för att fira och 
uppmärksamma teckenspråkets 
dag. Scanna QR-koden här 
med din mobil för att se filmen.
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intervju

Bibeln vi använder är skriven på svenska, ja den 
är översatt till svenska från grekiska, arameiska 
och hebreiska. 
 
några teckenspråkiga personer tycker säkert att det 
är ett bra sätt att läsa Bibeln på svenska, man kan 
fundera och tänka på vad texten betyder och hur 
texten kan ge en känsla av trygghet, hopp, gläd-
je eller att inte känna sig ensam. Många gånger 
handlar texten om olika personers upplevelser 
och då kan någon annan redan ha upplevt samma 
saker som den som läser texten. Några tecken-
språkiga personer kanske tycker att det är krång-
ligt att läsa Bibeln på svenska och att läsa ger 
ingen speciell känsla av hopp eller glädje. 

– om du vill ”läsa” bibeltext hur gör du? 
Agneta: Jag tycker att det bästa sättet att läsa 
bibeltext på är när någon döv själv berättar/
uttrycker texter från Bibeln på teckenspråk. Kan 
även läsa på svenska men på teckenspråk är det 
mer avslappnande. Jag läser också ”dagens text”, 
små texter från Bibeln i en Bibel-app som jag har 
i min mobil. Jag läser andaktsböcker, då finns det 
ofta någon bibeltext med och jag läser även bl.a. 
böckerna som heter ”Bönboken” och ”Jesus kall-
ar på dig”. Där finns många olika saker såsom 
böner, texter från Bibeln och beskrivningar om 
olika perioder under året.

Pernilla: I perioder läser jag Bibeln mera foku-
serat för att jag ska läsa en speciell del som jag 
kanske ska jobba med i en gudstjänst eller liknan-
de. Jag har också läst Nya testamentet skrivet på 
ett annorlunda sätt av en man som heter Eugene 
Peterson. Jag brukar läsa andaktsböcker jag 
också, som har en bibeltext och sedan en persons 
tanke om texten. Då läser jag andakts- 
boken på morgonen. Det tycker jag är bra.

tips till dig som vill läsa bibeln: Använd Bibel-
appen. Där finns det korta texter och det kommer 
en ny varje dag. Leta reda på en andaktsbok som 
du tycker verkar vara bra och läs i den varje dag. 
Många andaktsböcker har en bibeltext om dagen 
och sedan någon text som en person skrivit som 
passar till bibeltexten. Då får du både läsa en 
bibeltext och någon annans tanke om den.  

predikan används i gudstjänsten efter att man läst 
eller tecknat bibeltexten. Predikan är både ett sätt 
förklara bibeltexten och att säga något som passar 
till texten och livet nu.

– vad tycker du att en predikan ska innehålla? 
Agneta: Jag tycker att en predikan ska innehålla 
en koppling mellan texten och idag, ja nuet. Jag 
vill att det ska vara en predikan som jag kan 
känna att det betyder något för mitt liv nu idag. 
Inte bara om tiden när texten skrevs.  
Det blir en bra predikan om jag förstår budskapet 
och att det finns en poäng med det som sägs/teck-
nas. Jag vill verkligen veta vad texten betyder och 
förstå innehållet. 

Pernilla: För mig är personen som predikar viktig. 
Jag tycker att det är viktigt att personen menar 
det den säger och att det för den är viktigt och 
värdefullt det som sägs. Jag tycker som Agneta att 
det behöver finnas en koppling till livet här och 
nu, men det behöver inte vara viktigt i just mitt 
liv. Viktigare för mig att predikan berör den som 
predikar, för då blir det levande och på riktigt för 
mig. Prata gärna om predikan med den du sitter 
bredvid nästa gång det är kyrkkaffe. Fråga vad 
personen tyckte var bra och varför och berätta 
sedan vad du tyckte!
text: agneta wisser & pernilla folebo

foto böcker: agneta wisser

Två diakoners tankar  
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Agneta Wisser. Pernilla Folebo.

Tips på olika andaktsböcker.
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kyrkskola 
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Ni har säkert sett predikstol och ambo när ni 
besöker kyrkan. De kan se olika ut, men de flesta 
predikstolar är byggda på en högre nivå än själva 
kyrkan. De brukar ”hänga” på väggen eller bred-
vid koret, området framför altaret. 

ibland kan man gå in i predikstolen direkt i kyrk-
salen och ibland går man in från sakristian. Från 
den brukar prästerna predika och det finns präster 
som fortfarande gör det, men nu för tiden brukar 
de flesta predika från koret. 

det finns oftast ett tak över predikstolen och 
det kan se ut som paraply eller som en krona. 
Det brukar finnas bokställ och timglas där man 
kan ställa in tiden på predikan. Varför har man 
timglas där då, jo för att kunna beräkna hur lång 
tid man har på sig att predika. Hur det ser ut 
beror oftast på när kyrkan är byggd och vilken stil 
kyrkan är byggd i. 

predikstolen är oftast utsmyckad runt om med till 
exempel träsniderier eller målningar. Det kan till 
exempel vara på de fyra evangelisterna: Matteus, 
Markus, Lukas och Johannes, eller viktiga berät-
telser från Bibeln. Det kan även finnas symboler. 
Predikstolen på bilden finns i S:t Nicolai kyrka i 
Örebro. Bilderna visar Jesu bergspredikan från 
Matteus 5-7. Det finns även ett timglas uppe i 
predikstolen.

ambon är en talarstol, ofta flyttbar och brukar 
vara avsedd för läsning av episteln och evangeliet. 
Den är oftast mycket högt och fungerar inte så 
bra i teckenspråkig verksamhet, utan vi använder 
ett notställ istället. Växjö stifts teckenspråkiga 
arbetet har predikstolskläde på sitt notställ. Bild 
kan du se här ovan till vänster.

tyget på altaret, antependium, och predikstolen, 
predikstolskläde, har olika färger, så kallade litur-
giska färger, som speglar kyrkoåret och sönda-
garnas karaktär. Liturgiska färger finns också på 
prästens stola och mässhake och även i diakonens 
stola.

minns eller kan ni kyrkoårets färger?  
Vit - glädjens och renhetens färg 
Grön – mognadens och växandets färg 
Blå/lila - förberedelsens och botens färg 
Röd – martyrens, andens och kärlekens färg 
Svart - sorgens färg.

när jag har konfirmandgrupper brukar jag 
uppmuntra dem att gå upp i predikstol och känna 
på hur det känns att stå där. Ni kan fråga nästa 
gång ni besöker kyrkan om ni får gå upp i predik-
stolen och uppleva det. Det kan kännas mäktigt. 
text: camilla lans
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Predikstolen berättar
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glimtar

Digital första hjälpenkurs
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i pandemitid är det mycket som blir omställt eller 
inställt. Teckenspråkigt arbete i Strängnäs stift 
har i samarbete med Röda Korset tidigare kunnat 
erbjuda Första hjälpen barn kurs till teckensprå-
kiga föräldrar vid några tillfällen. Önskemålen 
har från början kommit från teckenspråkiga 
föräldrar och det har varit viktiga, värdefulla och 
uppskattade kurser. Men hur kan man göra när 
man inte ska träffas eller röra vid varandra - kan 
man genomföra en sådan kurs digitalt?

jag kontaktade röda korset för att undersöka om 
det skulle vara möjligt att genomföra en tecken-
språkig digital kurs. Det visade sig att kontakten 
på Röda Korset var teckenspråkig, vilken lyck-
träff! Personen var medveten om att en visuell 
anpassning på kursen skulle behöva göras. Hon 
tog också med en kollega som var CODA och f.d. 
teckenspråkstolk i förberedelsearbetet vilket var 
toppen. En fördel och roligt med en digital kurs är 
att man kan delta från olika platser i Sverige. Vi 
blev sex vuxna deltagare och med oss fanns även 
två kursledare och två teckenspråkstolkar. 
Så vi blev totalt 11 personer och för en digi-
tal kurs kändes det lagom. Vi fick se på 

instruktionsfilmer, träna på en egen hemmagjord 
docka och även samtala med varandra. Vi hade 
bra samtal kring frågor och funderingar som 
redan fanns före eller dök upp under kursen och 
delade egna erfarenheter. Det var roligt att få se 
nya ansikten och att teckna med varandra. Det är 
viktig att lära sig vad och hur man kan göra och 
att träna på det.
 
för tips och råd hur man kan göra när något 
händer se gärna på webbkursen Våga rädda liv 
på 45 minuter här: https://www.rodakorset.se/
forsta-hjalpen/vaga-radda-liv/ 
Filmerna är textade på svenska. Men observera 
att denna webbkurs behöver följas upp med en 
riktig fysisk kurs när det går att genomföra igen 
eller varför inte en digital kurs. 

vi säger tack till deltagarna och ett extra tack till 
kursplaneraren Lisa Gilborne med kollega, kurs-
ledarna Johanna Ekberg och Crille Hedberg och 
teckenspråkstolkarna. 
text och foto: gun carlzon stiftspedagog strängnäs stift 
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glimtar

på grund av corona-läget har vi mest träffats 
utomhus och gjort korta och långa vandringar. 
Det var skönt när det blev varmt nog att börja 
träffas igen på detta sätt. Den 21 mars vandrade 
vi i Malmö Slottspark och Kungspark. Start och 
avslut vid Malmö museum. Vi avslutade med en 
gemensam fika. 

nästa vandring anslöt vi oss till Bjärreds försam-
ling och deras långfredagsvandring den 2 april 
som Kerstin och Josefin tolkade. Det var en lång 
vandring på 15 km. Vi följde i Jesus fotspår 
med hjälp av bibeltexter och meditationer ur Bo 
Setterlinds ”Via Dolorosa” (= smärtornas väg). 
Början och avslut vid Bergakyrkan i Bjärred. 
Dagen avslutades med att vi gemensamt teckna-
de psalm 730 ”Må din väg”. Vi tackade Anna 
Kristiansson, dagens präst som gjorde denna 
vandring möjlig.

den 22 april hade vi en kortare vandring i 
Hembygdsparken i Hässleholm. Det var kallt och 
blåsigt, vi fick som tur var låna caféets bord och 
stolar. Vi följde Pilgrimsarmbandets pärlor och 

avslutade dagen med en Välsignelse över jorden av 
Margareta Melin.
 
den 30 maj var det återigen dags att vandra bland 
Lunds heliga platser. Vi vandrade till nio olika 
platser i den norra delen av centrala Lund. Vi såg 
till exempel ruinerna av Skånes äldsta kloster, 
ungefär där Universitetsbiblioteket nu ligger. På 
slutet av 1600-talet revs klostret. Stenarna använ-
des därefter bland annat till att bygga Caroli 
kyrka i Malmö. En kyrka som idag är avsakralise-
rad och används till annat än gudstjänster.
text: kerstin dahl

Bilder:
Vandringen startade utanför Bergakyrkan i 
Bjärred. Foto: Kerstin Dahl

Vi lyckades hitta två lediga bord utanför växthu-
sen i Botaniska trädgården, det var härligt i solen! 
Foto: Beata Sandell

Vi avslutade inne på borggården i Malmös slott 
som numera huserar Malmö museum. 
Foto: Kerstin Dahl

Vandringar i Lunds stift
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Svenska kyrkans jourtelefon 
på teckenspråk 

Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en 
teckenspråkig präst eller diakon. 
Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver  
stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och 
sorg. Linjen är öppen för alla oavsett livsåskådning och tros-
uppfattning. De präster och diakoner som svarar i bildtele-
fonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

Adress till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se

Jourtelefonens öppettider: 
mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

svenskakyrkan@ectalk.se

rätt svar i frågesporten nr 2/21

grattis till vinnarna:

1. Temat för tidningen var Nattvard.
2. Rigmor Sandström konfirmerades i Härnö-

sands domkyrka.
3. Svenska kyrkan har två sakrament, dop och 

nattvard.
4. Jesus och lärjungarna firade nattvard på 

skärtorsdagen.
5. Dopbarnet Chanels storasyster heter Paris.
6. Nästa kyrkoval är söndag den 19/9.
7. Patén kallas det fat som brödet ligger på 

när man firar nattvard.
8. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin 

ende son, för att de som tror på honom inte 
skall gå under utan ha evigt liv” kan man läsa i 
Johannesevangeliet 3:16.

9. DAM:s julinsamling gav pengar till Mwanga-
skolan så deras vattenpump kunde lagas.

10. Genesarets sjö ligger i Israel.

Erika Gustavsson, Örebro
Johnny Danielsson, Vänersborg

Lennart Nilsson, Brastad
Eva Sundblad, Trollhättan

Calina Sayapina, Västra Frölunda

denna vandring handlar om att sätta klima-
tet främst på agendan igen. En lång 
Pilgrimsvandring med tanke på framtiden och 
miljön, nästan 200mil. 

vandringen startar i vadstena den 18/7. I 
Sverige kommer pilgrimerna bland annat 
passera Jönköping, Nydala, Ljungby, 
Markaryd, Örkelljunga och Landskrona. 
Vandringen avslutas i Glasgow i början av 
november. I Glasgow hålls ett klimatmöte 
med krav på klimatomställning. 
 
runt om i sverige och europa skapas massor 
av ”Walk for future” grupper. Du kan vand-
ra i grupp eller på egen hand med digital 
uppkoppling. 8 personer/grupp.
 
vandringen sänds live via pilgrimscentrums 
Youtube-kanal och via Facebook.
Varje dag följer en särskild pilgrimsrytm. 
Kl 08.30 morgonbön sänds live eller via 
Facebook.  Kl 09.00 startar dagens vandring, 
Annika som är ansvarig skickar en live-häls-
ning för dagen innan vi börjar vandra via 
pilgrimscentrums Facebook.
Kl 20.30 kvällsbön som sänds live via 
pilgrimscentrums Youtube-kanal.

vill du veta mer kan du gå in på hemsidan 
www.walkforfuture.se Där hittar du en karta 
över vandringen. Kolla med din församling 
om de tänker ordna någon vandring.

lunds stift ordnar en vandring för döva på Ven 
den 15 augusti. Se kalendariet!
text: kerstin dahl

Pilgrimsvandringen

Walk for future

Vadstena - Glasgow
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frågesport

Frågesport!

Frågesport nr 3 2021! 

Ringa in rätt svar, klipp ur 
talongen eller skriv av den 

och skicka in den. 

Lycka till!

 
 1.    1    x  2

 2.    1    x  2

 3.    1    x  2

 4.    1    x  2 

 5.    1    x  2

 6.    1    x  2

 7.    1    x  2

 8.    1    x  2

 9.    1    x  2

 10.  1    x  2

Namn:

__________________________

Adress:

__________________________

__________________________

du hittar svaren på alla frågor i det här numret av Händer i kyrkan. Vi drar fem vinnare bland de som
skickar in rätt svar. Vinnarna får varsin liten vinst med posten. Vinnarna presenteras i nästa nummer av
Händer i kyrkan.  
Skicka in dina svar senast den 15/8 2021 till: Åsa Grönberg, Västerås stift, Box 7, 72103 Västerås, eller 
skicka via SMS: 070-378 61 80 eller e-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans jourtelefon 
på teckenspråk 

Svenska kyrkan erbjuder dig som är döv, samtal med en 
teckenspråkig präst eller diakon. 
Du kan ringa jourtelefonen om du har det svårt och behöver  
stöd, om du har existentiella frågor eller känner oro och 
sorg. Linjen är öppen för alla oavsett livsåskådning och tros-
uppfattning. De präster och diakoner som svarar i bildtele-
fonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.

Adress till jourtelefonen: svenskakyrkan@ectalk.se

Jourtelefonens öppettider: 
mån 10-16, ons 10-19, fre 10-16

svenskakyrkan@ectalk.se

1.Teckenspråkets Dag 14 maj, firades på flera olika  
ställen i våra stift. Var träffades döva på Stora torget för 
att uppmärksamma Teckenspråkets Dag?
1) Karlstad  X) Växjö   2) Härnösand

2. Var pyntade man kyrkan med turkosa ballonger?
1) Västerås  X) Gävle  2) Lund

3. Biskop Karin Johannesson bad en bön på teckenspråk, 
den 14 maj. I vilket stift är hon biskop?
1) Strängnäs stift X) Luleå stift           2) Uppsala stift

4. Dövas Afrika Mission (DAM) har startat ett sam- 
arbete med ett nordiskt land. Vilket land?
1) Finland  X) Norge  2) Danmark

5. I vilket land ligger dövskolan Asmara?
1) Tanzania  X) Eritrea  2) Etiopien

6. Vilken liturgisk färg är glädjens och renhetens färg?
1) Vit   X) Röd   2) Lila

7. Den teckenspråkiga verksamheten i Lunds stift  
anordnar ofta vandringar. En blåsig dag i april vandrade 
de till en Hembygdspark. Var ligger den?
1) Malmö  X) Hässleholm             2) Helsingborg

8. Bilden på sid 7 visar predikstolen i S:t Nicolai kyrka i 
Örebro. Vad visar motivet på predikstolen?
1) Jesu födelse       X) Jesu bergspredikan 2) Jesu dop

9. Pilgrimsvandringen Walk for future startar i Vadstena.
Till vilken stad ska man vandra?
1) Malmö  X) Hamburg  2) Glasgow

10. Emma Sätterlunds favoritcitat i Bibeln är:  
”Gör allting i kärlek”. Var i Bibeln kan vi läsa de orden?
1) Höga visan  X) Thessalonikerbrevet  
2) Korintierbrevet
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familjesidan

Konfirmerade

Lördag 5 juni 2021 var det konfirmation i Vänersborgs kyrka.  
Daniil Solozhenitsin, Calina Sayapina, Rizelle Samson Viaje, Rhea Persson och Barbro Lilja Brattgård. 
En konfirmand saknas på bilden.
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Minnesord
Annica Sahlén Torslund, Gävle. 
Annica föddes 13 mars 1959 och dog 20 april 
2021. Hon efterlämnar maken Roger, barnen 
Jessica och Marcus, barnbarn, bonusbarn och 
bonusbarnbarn och den fyrbenta vännen, hunden 
Calle.
 
annica var, trots livslång kamp mot svår sjukdom, 
en glad medmänniska och vän som bjöd på stor 
humor och som generöst delade ut styrkekramar. 
Annica blev nominerad och utvald att bli en av 
hundra Gävlebor som skulle representera Gävle. 
Hennes porträtt finns på olika platser i staden och 
hon ler med höjd ILY-hand.  
 
annica var en mycket aktiv föreningsmänniska 
och missade sällan träffarna på dövföreningen 

eller kyrkans gemenskapsträffar och gudstjänster 
för döva. Hon var en av volontärerna som var 
med vid starten av den omtyckta mötesplatsen 
Teckenfyran och hon tände ofta Kristusljuset i 
inledningen av gudstjänsterna. Annica älskade 
resor, god mat och att umgås med familjen och 
hålla kontakten med sin stora vänskapskrets.
text: på uppdrag av familjen /ing-marie lundberg
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familjesidan

Döpta

Avlidna
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Vigda

Torvald Erlandsson, Växjö, avled den 18 mars 
2021. Torvald blev 75 år.

Leif Svensson, Kalmar, avled den 24 mars 2021. 
Leif blev 76 år.

Leif Edvinsson, Uppsala, avled den 30 mars 2021. 
Leif blev 80 år. 

Annica Sahlén Torslund,  Gävle, avled den 20 
april 2021. Annica blev 62 år. 

Gert Nilsson, Malmö (förut Lund), avled den 11 
maj 2021. Gert blev 84 år.

Stefan Mehrén, Höganäs, avled den 11 maj 2021. 
Stefan blev 57 år.

Den 31 maj döptes Daniil Solozhenitsin i 
Vänersborgs kyrka av Barbro Lilja Brattgård.
Daniils faddrar heter Johanna Ovesen Eriksson 
och Pia Renner.

Den 31 maj döptes Rhea Persson i Vänersborgs 
kyrka av Barbro Lilja Brattgård.
Rheas faddrar heter Johanna Ovesen Eriksson och 
Pia Renner.

På Basungatan i Öjebyn vigdes lördagen den 22 
maj 2021 Bittan Johansson och Jan Olof Lidbom, 
Öjebyn. Vigselförrättare var Nina Bladh.  
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Den 31 maj döptes en person i Vänersborgs kyrka 
av Barbro Lilja Brattgård. Faddrar är Johanna 
Ovesen Eriksson och Pia Renner.
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kalender

Gudstjänster och aktiviteter påverkas av  
myndigheternas restriktioner och kan bli 
inställda på grund av coronapandemin!  
För aktuell information för ditt stift - se sociala 
medier eller kontakta de teckenspråkiga  
medarbetarna i ditt område.  
 
På Facebooksidan "Teckenspråk i Svenska  
kyrkan" hittar du andakter och gudstjänster från 
olika platser i Sverige.

Behöver du någon att prata med?  
Svenska kyrkans teckenspråkiga jourtelefon har 
öppet måndagar kl 10-16, onsdagar kl 10-19 &  
fredagar kl 10-16.  
Bildtelefon: svenskakyrkan@ectalk.se

Kalender  juli - september
Foto: Ing-Marie Lundberg

Göteborgs stift
 Sommarmys Västra Frölunda Åkerhus  
 Tisdagar kl 11.00 22/6, 30/6, 6/7, 13/7,  
 20/7, 27/7, 3/8, 10/8

 Sommarcafé i Göteborg Högsbo försam 
 lingshem Torsdagar kl 11.00 24/6, 1/7,  
 8/7, 15/7, 22/7,  29/7, 5/8, 12/8

21/8  Fjärås, Tjolöholm Pilgrimsvandring tema:  
 kvinnor i Bibeln. Anmälan och informa 
 tion kontakta Sofie Strid

25/8   Göteborg Carl Johans församlingshem  
 kl 11.00 Andakt och gemenskaps-  
 träff  

26/8  Göteborg Kärra kyrkan kl 11.00   
 Gemenskapsträff med fika 

29/8   Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00 Mässa  
 och kyrkkaffe

1/9   Göteborg Carl Johans församlingshem   
 kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff

2/9  Göteborg Kärra kyrkan 11.00 Gudstjänst  
 och fika 

8/9  Göteborg Carl Johans församlingshem   
 kl 11.00 Gemenskapsträff

9/9  Uddevalla Bäve kyrkan kl 11.00 Andakt  
 och gemenskapsträff

12/9  Göteborg Carl Johans församlingshem   
 kl 11.00 Mässa och kyrkkaffe

15/9  Göteborg Carl Johans församlingshem  
 kl 11.00 Andakt och gemenskapsträff

16/9  Halmstad Kärlekens kyrka 11.30   
 Gudstjänst och soppa
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Foto: Ing-Marie Lundberg

19/9   Uddevalla Bäve kyrkan kl 13.00 Mässa  
 och kyrkkaffe

22-26/9 Flämslätt stiftsgård pilgrimsläger,  
 anmälan till Camilla senast 1/8

Härnösands stift
 Inga planerade aktiviteter under perioden.  
 Se aktuell information om ev fysiska  
 träffar på FB: Teckenspråk i Svenska   
 kyrkan, Härnösands stift

Karlstads stift
7/7  Karlstad Norrstrandskyrkan kl 14.00  
 Teckenspråkscafé utomhus.
 
 Gudstjänster på teckenspråk har sommar 
 lov och vi startar igen i höst. Information  
 med exakta datum kommer i slutet   
 av sommaren via brev och facebook- 
 gruppen: Teckenspråk i Svenska kyrkan,  
 Karlstads stift

Linköpings stift
15/9 Linköping Domkyrkan kl 17.15 Korv med  
 bön Lilla kören Teckenspråkstolkad Drop- 
 in från kl 16.30 Servering av korv

Lunds stift
30/6  Lund Domkyrkan kl 11.00-15.00 Längre  
 sommarvandring österut i Lund med start  
 vid Domkyrkan. Ta med egen matsäck,  
 anmäl till Beata senast 24/6 

7/8  Ängelholm S:t Mikaels kyrka kl 13.00- 
 15.00 Sommargudstjänst Anmäl till   
 Kerstin senast den 2/8 

15/8  Ven Walk for future för döva Gå med  
 Kerstin och Beata en dagsvandring runt  
 Ven som en del av den stora vandringen  
 från Vadstena till Glaskow. Vi håller   
 miljö-andakter hämtade ur material  
 från Walk for future. Vi samlas vid  
 Ven-båtarna kl 9.30 för att ta  båten kl  
 10.00. Ta med egen matsäck. Vi tar båten  
 tillbaka kl 16.45. Anmäl dig till Kerstin 
 senast 1/8. Läs mer om Walk for future  
 på sidan 10

3/9  Lund Promenad i Botan kl 13-15.30, ta  
 med egen fika. Anmäl till Beata senast  
 27/8 
 
14/9  Ronneby kyrka kl 12.00 Andakt och lunch  
 i församlingshemmet. Anmälan Beata  
 senast 7/9
 
 Andakter för boende på Dalen & Sparven
 Dalen-Lindängelund torsdagar kl 14.30:   
 26/8  16/9
 Gråsparven-Lund fredagar kl 14.30:  27/8   
 17/9

Luleå stift
 Under sommaren planeras fler   
 Sommarträffar i Piteåområdet. Kontakta  
 Anna Yttergren. 

8/7  Öjebyn Kyrkstadscaféet Sankt Mary   
 Sommarträff kl 13.00-15.00 Anna   
 Yttergren 

29/7  Luleå Örnäsgården Sommarträff kl 13.00- 
 15.00 Malin Grönlund

22/8  Luleå Mjölkuddskyrkan Sommarandakt kl  
 11.00 Malin Grönlund 

5/9  Storstrands kursgård. Höstupptakt   
 för Piteå och Luleå. Start med lunch kl  
 12.00. Avslutning kl 16.00 Obs!   
 Preliminära tider Samåkning ordnas Mer  
 information kommer Kontakt: Anna   
 Yttergren & Malin Grönlund

16/9  Luleå Örnäsgården Torsdagsträffarna  
 startar kl 13.00-15.00 

 Skellefteå – vi ser fram emot en höst   
 när vi får mötas irl – mer information  
 kommer. Kontakt för mer information  
 eller samtal: Katarina Häggmark se sid 20

Skara stift
4/9  Trollhättan Kyrkans gård Gräsviken kl  
 11.00-16.00 Gudstjänst, lunch, program  
 och eftermiddagskaffe Kostnad 100 kr  
 Anmälan senast 27/8 till Barbro Lilja   
 Brattgård
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19/9  Borås Hässleholmens kyrka kl 11.00   
 Gudstjänst Kaffe

26/9  Skövde S:t Helena kyrka kl 14.00   
 Gudstjänst Kaffe 

Strängnäs stift
 Nikolai prästgård, Nikolaigatan 8, Örebro

 Cafe Nikolai  
 har sommaröppet med start 14/6 och fram  
 till 27/8 måndag till fredag kl  12-16.   
 Caféet håller öppet med platser   
 både inomhus och på uteserveringen.   
 Obs! Vi ber er att hålla avstånd,  
 respektera anslagen om antal personer i  
 varje rum och vid varje bord samt den  
 möblering som är i lokalen och på uteser 
 veringen. Välkomna!

 Andakt & gudstjänster
 Teckenspråkig andakt på Stora Holmen kl  
 14.00 söndag 29/8. 
 Teckenspråkig gudstjänst i S:t Nicolai  
 kyrka i Örebro kl 14.00 söndag 26/9

 Teckenspråkig Babyträff i Nikolai   
 prästgård är på grund av restriktionerna  
 stängd tills vidare. Vi informerar när vi  
 har möjlighet att öppna igen.    
 Kontaktperson Gun Carlzon

  

Stockholms stift
 Inga aktiviteter under perioden. Se   
 FB-sidan: Teckenspråk i Svenska kyrkan,  
 Stockholms stift för andakter och   
 information
 
 

Uppsala stift
23/8  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00   
 Gudstjänst 

31/8  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 -14.30  
 Gemenskapsträff

7/9  Gävle Mariakyrkan kl 12.00    
 Surströmmingsfest Kostnad: 50 kronor 
 Anmälan

8/9  Gävle Mariakyrkan kl 17.00 Enkel måltid  
 Superhjältarna startar för terminen  
 Kl 18.30 Mässa

12/9  Gävle Mariakyrkan kl 11.00    
 Jubileumshögmässa Mariakyrkan firar 50  
 år! Kyrklunch 

14/9  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 -14.30  
 Gemenskapsträff 

24/9  Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00   
 Gudstjänst 

28/9   Uppsala Tunabergskyrkan kl 13.00 -14.30  
 Gemenskapsträff 

25/9  Gävle Mariakyrkan kl 13.00 Gemenskaps- 
 träffen Teckentrean Eftermiddagsfika 

Visby stift
29/8  Eskelhem kyrka kl 11.00 Mässa Lunch 
 
 
Västerås stift
17/8   Mora Andreasgården kl 12.00   
 Gemenskapsträff med andakt Soppa,   
 smörgås, kaffe

19/8  Gagnef Församlingshem kl 14.00   
 Gemenskapsträff med andakt Smörgås och  
 kaffe

25/8  Leksand St Persgården kl 18.00 Kyrka på  
 teckenspråk Smörgås och kaffe

27/8  Köping S:t Olovsgården kl 13.00   
 Gemenskapsträff Soppa, smörgås, kaffe

2/9  Gagnef Församlingshem kl 14.00   
 Gemenskapsträff med andakt Smörgås och  
 kaffe

5/9  Leksands kyrka kl 14.00 Gudstjänst   
 Kyrkkaffe

8/9  Leksand St Persgården kl 18.00 Kyrka på  
 teckenspråk Smörgås och kaffe

10/9  Västerås Domkyrka kl 11.30 Gudstjänst  
 Soppa på Café Malin
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14/9   Mora Andreasgården kl 12.00   
 Gemenskapsträff med andakt Soppa,   
 smörgås, kaffe

16/9  Gagnef Församlingshem kl 14.00.   
 Gemenskapsträff med andakt Smörgås och  
 kaffe

Växjö stift
16/8 Digital Andakt via bildtelefon kl 13.00

17/8 Digital Andakt via messenger kl 13.00

19/8 Digital Andakt via messenger kl 13.00

19/8  Digital Andakt via messenger kl 19.00

28/8 Digital föreläsning kl 13.00 Leif och Britt- 
 Marie Hellöre berättar om livet i Spanien  
 Anmäl dig senast 26/8 till Jessica/Anita

30/8 Digital Andakt via bildtelefon kl 13.00

31/8 Digital Andakt via messenger kl 13.00

2/9 Digital Andakt via messenger kl 13.00

2/9  Digital Andakt via messenger kl 19.00

12/9  Digitalt DRIVS-möte Kallelse skickas ut  
 till representanterna

13/9 Digital Andakt via bildtelefon kl 13.00
 
14/9 Digital Andakt via messenger kl 13.00

16/9 Digital Andakt via messenger kl 13.00

16/9  Digital Andakt via messenger kl 19.00

 Anmäl dig till Jessica eller Anita  
 - se kontaktuppgifter sid 21

Glädjen att få träffas  
och ta en god fika

 

Under den långa tid vi har varit drabbade 
av pandemin har det säkert varit ensamt för 
många då man inte har kunnat träffas som 
vanligt. 
En del kanske inte vågat sig ut för att träf-
fa släkt och vänner och i stället bara suttit 
hemma. 

Under denna tid som varit så har caféet i 
Nikolai församling i Örebro försökt hålla 
öppet så mycket som möjligt, men självklart 
med restriktioner som gjort att det varit 
annorlunda än vad vi är vana vid. 

Nu när våren/sommaren kommit är det 
härligt att vi återigen kan sitta på den fina 
uteserveringen och njuta av en kopp kaffe 
eller te med goda hembakta kakor eller bakel-
ser. Många har kommit och fikat och fått 
möjlighet att träffas för att prata om både 
roliga och sorgliga saker. Det är viktigt att ha 
möjlighet att få umgås med andra och känna 
att man inte är ensam. Då kan ett café vara 
en bra mötesplats, där kan man både få njuta 
av något gott att äta och trevligt sällskap! 

Diakonerna Pernilla och Agneta finns i caféet 
torsdagar, men vissa veckor finns de på plats 
även andra dagar. Från vecka 24 är Nikolai 
församlings café sommaröppet alla vardagar 
kl 12.00-16.00, välkomna! 
text: agneta wisser

Foto: Agneta Wisser
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dövas afrika mission

Asmara, en dövskola i Eritrea

DAM:s postgironummer: 42 66 53 – 2

Swishnummer till DAM: 123 148 56 14 

Skriv namn och adress  
när du betalar medlemsavgift

Här kommer lite nyheter från Dövas Afrika  
Mission, DAM. 

under pandemin har vi inte haft så mycket verksam-
het och också har styrelsemötena varit få då det 
inte har varit mycket att ta upp. 

vi har skapat en samverkan med Finska DAM 
eftersom vi strävar mot samma mål och stödjer 
dövskolorna i Eritrea, Etiopien och Tanzania. Vi 
kommer att ha möten tillsammans 1-2 gånger om 
året  och det ska bli spännande med samarbe-
tet.  Både Finska DAM och vår DAM får mindre 
bidrag och vi ska tillsammans se hur vi kan hjälpa 
varandra så att vi kan fortsätta med vår städverk-
samhet till skolorna. 

nyligen har vi fått bilder från dövskolan i Asmara. 
Vi är glada att skolan åter öppnat efter att ha 
varit stängd på grund av pandemin. Barnen har 
drabbats hårt av stängningen - de har fått åka 
hem till sina familjer vilket också har skapat 
otrygghet för många på grund av bristen på  
kommunikation. Några barn som är föräldralösa 
har fått bo kvar på skolan.  Vi avslutar med att 

dela några bilder från barnen i Asmara, Eritrea 
och hoppas det också ger er tankar att stödja 
barnen så de får möjlighet att gå till skolan och 
att verksamheten kan fortsätta genom att vi fort-
sätter stödja dem.  
text: addiswa stenström foto: privat

Stöd gärna DAM:s arbete  
vid dövskolorna  

i Eritrea, Etiopien och Tanzania!
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kyrkoval

nu i höst är det dags för kyrkoval och vi 
har möjlighet att påverka hur kyrkan 
ska jobba och vad de förtroendevalda 
ska fokusera på. Det finns bra informa-
tion om kyrkovalet på teckenspråk på 
Svenska kyrkans hemsida. Ta chansen 
att titta på filmerna eller fråga oss som 
jobbar i kyrkan om hur det fungerar. 

du kan förtidsrösta från och med 6/9. 
Du måste vara minst 16 år för att få 
rösta. Ta din chans och påverka!

styrelsen för svenska bibelsällskapet har beslutat 
att inleda en studie för att utreda förutsättningar-
na för att återuppta arbetet med översättning av 
Bibeln till teckenspråk. I dag finns 200 videoklipp 
på Svenska Bibelsällskapets Youtube-kanal där 
bibeltext berättas på teckenspråk, men de omfat-
tar långt ifrån hela Bibeln.

mellan 1997 och 2007 översattes delar av Bibeln 
till svenskt teckenspråk. De flesta av dessa avsnitt 
finns nu på nätet, men med tanke på att Bibeln 
ska vara tillgänglig för alla är det viktigt att se om 
det går att göra mer, och hur.

– det är verkligen på tiden att vi återupptar detta 
viktiga arbete, säger Anders Göranzon, generalse-
kreterare för Svenska Bibelsällskapet.

förstudien genomförs av Annalena Norrman, stifts-
diakon i Luleå stift och Jessica Lindberg, stift-
skonsulent för teckenspråkig verksamhet i Växjö 
stift.

en rapport ska presenteras för Svenska 
Bibelsällskapets styrelse i januari 2022. Nu väntar 
kartläggning av behov och önskade format.
text: svenska bibelsällskapet

här hittar du information på teckenspråk 
om kyrkovalet:
 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/teckensprak

du kan också scanna denna 
QR-kod för att se filmerna 
direkt i din mobil.

filmerna handlar om:
– Därför ska du rösta i kyrkovalet
– Så här röstar du i kyrkovalet
– Bra att veta om röstkortet
– Mer om att rösta per brev och med bud
– Ett coronasäkert kyrkoval

Kyrkoval

Bibelöversättning till teckenspråk

sesaa.se/a

F


/
IK

N

Vad vill du att  
Svenska kyrkan ska göra?
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kontakt

Välkommen att kontakta oss!
Göteborgs stift 
Teckenspråkigt arbete i Göteborgs stift, Carl Johans 
pastorat, Carl Johans kyrkoplan 1,  
414 55 GÖTEBORG Besök: Repslagareg 5
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Göteborgs stift

Camilla Lans, Diakon 100%
SMS: 073-773 89 25
camilla.lans@svenskakyrkan.se

Sofie Strid, präst 100% 
SMS: 073-773 85 94 
sofie.strid@svenskakyrkan.se
 
Johan Rudin, Kommunikatör 20%
SMS: 073-508 09 01 
johan.rudin@svenskakyrkan.se
 

Härnösands stift 
Besöksadress: Universitetsbacken 1, Härnösand 
Postadress: Box 94, 871 22 Härnösand 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Härnösands stift
www.svenskakyrkan.se/harnosandsstift/teckensprakigt
 
Akar Holmgren, stiftsdiakon  
Tal/SMS: 0763-97 59 35
akar.holmgren@svenskakyrkan.se 
 
Karlstad stift  
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Karlstads stift 
Emmy Lindgren, präst
Drottning Kristinas väg 7, 654 63 Karlstad
Mobil/sms: 076-184 47 54 
emmy.lindgren@svenskakyrkan.se

Linköpings stift
www.svenskakyrkan.se/finspang/dovkyrkan 
 
Margareta Ridderborger, Präst i Finspång 
Mobil: 073-154 06 20 
margareta.ridderborger@svenskakyrkan.se

Luleå stift 
FB: Teckenspråk Luleå stift  
 
Annalena Norrman, Stiftsdiakon            
SMS/video: 070-190 25 17   
annalena.norrman@svenskakyrkan.se

Malin Grönlund, Assistent Luleå Domkyrkoförsamling
Telefon: 0920-26 49 39, 070-190 15 25
malin.gronlund@svenskakyrkan.se
 
Katarina Häggmark, Diakon, Skellefteå pastorat                                   
SMS: 072-722 40 25 
Videosamtal: via imo och messenger 
katarina.haggmark@svenskakyrkan.se

Anna Yttergren, Präst i Piteå 50% & Luleå 50% 
Videosamtal/sms: 070-169 67 01 
anna.yttergren@svenskakyrkan.se 
 
Carina Sehlström, Diakoniass 50%, Umeå pastorat 
Videosamtal/sms: 072-539 10 68 
carina.sehlstrom@svenskakyrkan.se 
 
Lunds stift 
Box 32, 221 00 Lund 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Lunds stift 
 

F.v. Ing-Marie, Kristina, Gun, Pernilla, Agneta, Emmy, Margareta, Åsa, Johan SW, Jessica, Anita, Camilla, Sofie, 
Johan R, Beata, Kerstin, Martina, Barbro, Johanna, Annelie, Anna, Annalena, Katarina, Carina, Malin, Akar. 
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kontakt

Beata Sandell, Präst för teckenspråk och hörsel 80% 
Mobil: 0709-103 053 
Bildtelefon: dovkyrkan@t-meeting.se 
beata.sandell@svenskakyrkan.se

Kerstin Dahl, diakonal verksamhet 25% 
Mobil: 0761-884 242
kerstin.dahl@live.se

Skara stift  
Box 173, 532 23 Skara  
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Skara stift

Barbro Lilja Brattgård, Präst 50%
Mobil: 076-803 41 03 
Bildtelefon: skara.stift@ectalk.se
Skype: barlilja
barbro.l.brattgard@svenskakyrkan.se

Stockholms stift
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/teckensprak 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Stockholms stift

Johanna Linder, handläggare för mångfaldsfrågor 
Mobil: 072-450 33 71 
johanna.linder@svenskakyrkan.se

Annelie Seideland Darwich, pedagog Huddinge förs. 
Mobil/sms: 070-162 97 74 
annelie.darwich@svenskakyrkan.se

 

Strängnäs stift  
Teckenspråkigt arbete, Nikolaig 8, 702 10 Örebro 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Strängnäs stift 
www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/teckensprak 
 
Gun Carlzon, Stiftspedagog 100% 
SMS/Whatsapp: 070-644 68 69 & Tel: 0152-234 91 
Skype: cid.1cac42958ca244b6 
gun.carlsson@svenskakyrkan.se

Pernilla Folebo, Stiftsdiakon 75%
Mobil: 072-726 59 70  & Tel: 0152-234 93
pernilla.folebo@svenskakyrkan.se 
Tjänstledig 16/8 2021 - 15/2 2022

Agneta Wisser, Diakon 75% visstidsanställd tom 31/12-21
SMS/Whatsapp: 073-039 88 04
Instagram: diakonneta
agneta.wisser@svenskakyrkan.se

Uppsala stift
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan i Gävle och Uppsala 
Ing-Marie Lundberg, Präst  
SMS: 0704-955 269  & Telefon: 026-170 444 
Bildtelefon: gavlepastorat@t-meeting.se  
Gävle pastorat, Box 1423, 801 38 GÄVLE  
Besöksadress: Forellplan 3, Gävle 
ing-marie.lundberg@svenskakyrkan.se

Kristina Åkerman, Präst 40%
Mobil: 0733-212 108  & Telefon: 018-430 37 74
skype: kristinaakerman3 
Tunabergskyrkan, Tunag 29, 753 37 UPPSALA
kristina.akerman@svenskakyrkan.se

Sanna Moberg, Stiftskonsulent för mångfaldsfrågor
SMS: 0730-83 88 05 & Telefon: 018-68 07 23
sanna.moberg@svenskakyrkan.se

Visby stift  
Väskinde prästgård 622 75 Visby
www.svenskakyrkan.se/visbystift 
 
Martina Åkeson Wollbo, Präst 10%
Telefon: 0498-270 003 & Mobil: 0727-122 702
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se 

Västerås stift  
Box 7, 721 03 Västerås 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Västerås stift
 
Johan S Wisser, präst 100% 
SMS: 0735-08 40 71 
Bildtelefon: johan.wisser@ectalk.se                                   
Skype: johanfs 
johan.s.wisser@svenskakyrkan.se
Kyrkallén 23, 793 31 Leksand

Åsa Grönberg, Stiftskonsulent 100%
Mobil: 0703-786 180
asa.gronberg@svenskakyrkan.se

Växjö stift  
Box 527, 351 06 Växjö 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan, Växjö stift

Jessica Lindberg, stiftskonsulent 75%
Telefon: 0470-773 889 & SMS: 0709-190 151 
Bildtelefon: dovkyrkanvaxjostift@t-meeting.se
Skype: jessica.lindberg5
jessica.lindberg@svenskakyrkan.se

Anita Hellöre, stiftskonsulent 75%
SMS/MMS/video: 0709-105 874 
Bildtelefon: so7384@ectalk.se
Skype: anitahellore
anita.hellore@svenskakyrkan.se 

Nationell nivå 
www.svenskakyrkan.se 
FB: Teckenspråk i Svenska kyrkan

Jan Sjögerud, tematisk handläggare/programledare 
jan.sjogerud@svenskakyrkan.se
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glimtar

Karlstads stift
Nu när coronan sätter stopp för våra vanliga 
träffar får vi hitta nya sätt att umgås på. Vi har 
till exempel varit ute på promenader, både i grupp 
och enskilt. Vi ses någonstans och tar en prome-
nad där, ibland stannar vi också och fikar längs 
vägen. Självklart på distans till varandra!  

Fredagen den 19 mars träffades vi ett gäng vid 
Mariebergsskogen, vi gick runt och tittade på 
djuren och pratade om vilka djur som tidigare 
funnits i Mariebergsskogen. Visste du att det 
funnits både apor och björnar där? Vi hade en fin 
promenad tillsammans och det var roligt att träf-
fas. Vi som sågs hade inte träffats förut så det var 
roligt att lära känna varandra. 

På lördagen åkte vi till Degerfors och Sveafallen, 
där finns ”grytor” i bergen som man kan titta på. 
Grytorna kommer från istiden och skapades när 
Degerfors var täckt av en kilomentertjock is. Förr 
trodde man att ”grytorna” var Jättarnas grytor 
som de använde till att laga mat. Det fanns också 
block av berg, dessa trodde man att jättarna hade 
kastat mot kyrkan för att de inte tyckte om ljudet 
som kom från kyrkklockorna. Vi tittade på det 
vackra området och sedan fikade vi. Vi hade tur 
med vädret och solen sken på oss. Det blev en fin 
dag! 
text och foto: emmy lindgren

Bilder:  
Mariebergsskogen 2021-03-19, fr v: Liselotte, 
hunden Margit, Maja och Lovisa i vagnen och 
Jan. 

Sveafallen, Degerfors 2021-03-20, fr v: Britt-Lou-
ise, Liselotte, Karin och Hans. 

Emmy och Britt-Louise åkte och hälsade på Wil-
da som flyttat till Örebro, ser ni vilken kyrka vi 
befinner oss i? Fr v: Britt-Louise och Wilda.

Maj-Britt och hunden Margit på promenad 
bredvid kyrkogården i Åmål. 

Gemenskap på nya   sätt i coronatid
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glimtar

Göteborgs stift 
Vi fick äntligen komma till äldreboendet Åkerhus 
och besöka döva efter ett år. Vi har haft plante-
ring av fröer och några andakter under våren. 
På bild ser ni Camilla i skyddsvisir. Det är svårt 
att fika med skyddsvisir på och även släcka 
ljuset - som tur var hade en boende ljussläckare 
som jag fick låna. Under sommaren får vi besö-
ka Åkerhus på tisdagar och vara utomhus och 
umgås. Vi firade påskgudstjänst i Bäve kyrkan på 
Palmsöndagen den 28 mars. Claes Klintenberg 
tänder ljusen. Vi hade med oss åsnan i bibeltexten 
då Jesus red in i Jerusalem. Det var skönt att få 
samlas och fira gudstjänst tillsammans. Vi fika-
de efteråt och pratade om allt mellan jord och 
himmel.  
text och foto: camilla lans

 
Stockholms stift  
Specifik verksamhet och möjlighet till själavår-
dande samtal för teckenspråkiga har inte funnits 
i Stockholms stift på senare tid. Inte heller har 
stiftet kunnat erbjuda gudstjänster utifrån dövas 
egna behov. Därför har Stockholms stiftskansli nu 
tagit fram ”Analys om det teckenspråkiga arbetet 
i Stockholms stift”. Den är skriven av Annelie 
Darwich och sätter målgruppen döva och hörsel-
skadade i centrum. Förhoppningen är att analysen 
blir startskottet för ett gemensamt byggande av 
dövkyrkan i Stockholms stift. Här kan du läsa 
analysen: https://www.svenskakyrkan.se/stock-
holmsstift/Teckenspr%C3%A5k 
text: johanna linder

 
Växjö stift 
På årets damernas dag gjorde vi armband. De 
flesta gjorde flera armband med olika budskap på. 
Du kan se några av armbanden här. Årets damer-
nas dag genomfördes digitalt. 
text: jessica lindberg foto: privat

Gemenskap på nya   sätt i coronatid



Vilket är ditt favoritbibelord?

Av
sä

nd
ar

e

camilla sköld, örebro

alice kloch, stockholm

emma sätterlund, örebro

"Allt har sin tid..." ( Predikaren 3:1-8)  
Varför? Det är så enkelt. Det är det som kallas livet, antar jag. Det kan 
stämma in på vad som helst. Som exempel just nu tänker jag speciellt 
det här med coronapandemin, det kommer ju en tid när allt är över 
och vi kan återgå till det normala vardagslivet igen. Tänk att träffas 
och kramas igen, det är något att se fram emot.

"Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det 
är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior 
men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags 
ont." (Första Thessalonikerbrevet 5:16-22 ) 
Varför? Det är viktigt att se vad man har och vara tacksam för det. 
Många söker hela tiden efter något annat och man blir aldrig nöjd och 
mår dåligt. Många lägger ut på sociala medier vad man har och gör. 
Om man ser det och tänker "Det har inte jag och det gör inte jag", så 
kan man tycka att det är orättvist vad jag missar och mår ännu sämre. 
Det är viktigt att se vad man själv har och kan göra och vara tacksam 
för det. Se det som ger mig glädje och det kan vara människor, djur, 
natur, saker ja, det som ger mig glädje i livet även när livet ibland är 
svårt. Att tacka Gud för allt skapat, livet, naturen och glädjen ja, allt 
som jag redan har det gör mig tacksam och ger mig inre glädje som 
finns kvar. 

"Gör allting i kärlek." ( 1 Kor 16:14)  
Varför? Att man visar omtanke och kärlek till sina medmänn-
iskor. Att vara vänlig, hjälpsam, omtänksam och inte vara 
missunnsam mot andra samt att vara snäll kommer man långt 
på i livet.


